
 
  

 

Relatiebeheerder verzekeringen in combinatie met 
schadebeheer regio Tielt-Hulste 

 

Wie zijn wij? 

Kerckhof & Six is  een onafhankelijke verzekeringsmakelaar met kantoren in Hulste, Tielt en 
Kachtem. 

In meer dan 60 jaar tijd hebben wij een reputatie opgebouwd van eerlijkheid, 
betrouwbaarheid en respect voor de klanten.  Je kan bij ons terecht voor een persoonlijke 
service voor al je verzekeringen.  Verder speelt het kantoor in op de steeds veranderende 
behoeften van de consument en de markt. 

Ter versterking van ons team, zijn wij momenteel op zoek naar een persoon die een 
commerciële job wenst te combineren met schadebeheer. 

 

Wat wordt jouw uitdaging? 

Als relatiebeheerder adviseer je de cliënten zowel op het kantoor als daarbuiten.  Je legt vlot 
contact, werkt zelfstandig en adviseert potentiële en bestaande klanten.  Je werkt 
verzekeringspakketten op maat uit voor je klanten.  Verder ben je verantwoordelijk voor: 

- Het verder uitdiepen van de bestaande portefeuille en het persoonlijk opvolgen van 
klantenrelaties 

- Het voeren van commerciële adviesgesprekken met nieuwe en bestaande klanten 
- Het uitwerken, organiseren en opvolgen van commerciële acties 
- Check-up van klanten omtrent hun verzekeringspakket 

 

Als schadebeheerder krijg je de verantwoordelijkheid en de vrijheid om de schadedossiers 
van de klanten te beheren van A tot Z 

 Als schadebeheerder ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig afhandelen en beheren 
van schadedossiers (auto, brand, BA-uitbating, varia,  ...) en dit zowel voor particulieren als 
voor ondernemingen.  

 Je treedt op als gesprekspartner en vertrouwenspersoon voor de cliënten. 
 Je zorgt voor een juiste interpretatie van de schadeaangiftes (beoordeling op dekking, 

schuldvraag en juistheid) en een correcte, snelle en efficiënte regeling van de schade. Je 
voert alle daarmee samenhangende administratieve taken correct en tijdig uit. 

 Je bent aanwezig op expertises zodat je ook ter plaatste ondersteuning kan bieden aan 
de klant 

 Je zorgt voor een professionele en degelijke communicatie in de schadedossiers met 
cliënten, verzekeringsmaatschappijen verzekeraars, experten, advocaten, …  

 
 
 



 
 
 
 
 

Uw profiel 
 

 Je bent in het bezit van een diploma “verzekeringen” of bent gelijkwaardig door ervaring; 
 Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen de sector; 
 Kennis van Insusoft is een meerwaarde; 
 Je bent een teamplayer maar kan ook efficiënt zelfstandig werken; 
 Je legt makkelijk contacten en kan op een vlotte manier communiceren met de klanten 
 Je bent flexibel, oplossingsgericht, communicatief en proactief;  
 Administratief sta je sterk en je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel;  

 
 

Aanbod 
 
Je komt terecht binnen een verzekeringskantoor met een goede reputatie en dit binnen een 
stabiel team.  

Wij voorzien een competitief loonpakket inclusief extralegale voordelen.  

 

Voor meer info kan u terecht op +32 56 71 30 41 (Karel Six of Emilie Ramboux) of via email op 
karel@kerckhof-six.be – emilie@kerckhof-six.be 

 

Meer info over ons kantoor kan u vinden op onze website 

www.kerckhof-six.be 

www.zakenkantoorkerkhof.be 

www.vandaele-co.be 

 

 

 

 


